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 Procedimento Administrativo nº MPPR – 0046.22.005240-4
 Interessado(a): Promotora de Justiça Mariana Seifert Bazzo
 Assunto: Consulta nº 01/2022, referente à pesquisa de material de apoio para subsidiar

desenvolvimento de trabalho e a contraposição a críticas ao proibicionismo
 

CONSULTA Nº 01/2022

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado em virtude

da consulta realizada pela Promotora de Justiça Mariana Seifert Bazzo em 10/01/2022, por

mensagem de WhatsApp, no âmbito da qual a consulente solicita, a princípio, material
atualizado indicador de problemas ocasionados pela “drogadição”.

No intuito de responder ao questionamento aventado, a

Coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às

Drogas e do Projeto Estratégico Semear efetuou pesquisa sobre o assunto, cujos resultados

seguem abaixo sistematizados:

I. Da delimitação do objeto da pesquisa:

Considerando a necessidade de delimitação do objeto da

consulta, a equipe de Coordenação estabeleceu contato com a Promotora de Justiça

consulente no dia 11/01/2022, tendo obtido o esclarecimento de que o material a ser

levantado visa subsidiar o desenvolvimento de trabalho de sua autoria intitulado

“Financiamento de Políticas Públicas de Combate às Drogas à luz da obra ‘Seratonina’, de

Michel Houellebecq”.

A consulente também pontuou, na oportunidade, o interesse no

envio de textos que incentivem a criminalização das drogas, haja vista ter encontrado
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apenas bibliografia em sentido contrário à criminalização, bem como de fontes que auxiliem

a contrapor as críticas ao proibicionismo.

II. Do material encontrado:

Ainda em 11/01/2022, a equipe fez uma busca nos arquivos

divulgados no site do Projeto Estratégico Semear e compartilhou com a Promotora de

Justiça o material de apoio abaixo relacionado:

1) CAPEZ, Fernando. Descriminalização das Drogas:
impossibilidade. Carta Forense, 02 jul. 2015. Disponível em: <

https://mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Noticias_da_Imprensa/02_07_2015_J
ornal_Carta_Forense_Descriminalizacao_das_drogas_impossibilidade_Fernando_Cap
ez.pdf >;

2) Na perspectiva da saúde pública, o trabalho desenvolvido

por Ronaldo Laranjeira e Marco Antonio Bessa: LARANJEIRA, Ronaldo. Argumentos
contra a legalização da maconha [recurso eletrônico]: em busca da racionalidade

perdida: uma abordagem baseada em evidências científicas / Ronaldo Laranjeira, Sérgio

Marsiglia Duailibi, Cláudio Jerônimo da Silva – Brasília: Ministério da Cidadania;

Florianópolis: SEAD/UFSC, 2021. Disponível em: <

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/notici
as-desenvolvimento-social/em-live-senapred-lanca-tres-cartilhas-sobre-cuidados-e-pr
evencao-as-drogas/cartilha3-argumentos-contra-a-legalizacao-da-maconha-1.pdf >;

3) BESSA, M. A.; LARANJEIRA, R.; MARTIN, D. Organised
crime: the missing link in drug policies. The Lancet, v. 396, 11 July, 2020. Disponível em:

< https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30218-X.pdf >.

4) Brasília: CFM, 2019. A tragédia da maconha: causas,

consequência e prevenção / Conselho Federal de Medicina, Comissão para Controle de

Drogas Lícitas e Ilícitas. Disponível em: <

https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/A_Tragedia_da_Maconha_causas_consequencia
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s_e_prevencao.pdf >, em que são questionadas potenciais consequências da legalização e

da descriminalização;

Além disso, em pesquisa complementar realizada

posteriormente foram localizados os seguintes arquivos:

5) Manifesto da Associação Brasileira de Psiquiatria contra
a legalização da maconha. Disponível em: <

http://abpbrasil.org.br/manifesto/manifesto.pdf >;

6) Manifesto Contra a Legalização das Drogas no Brasil.
Disponível em:

<https://www.uniad.org.br/artigos/2-politicas-publicas/manifesto-contra-a-legalizacao-
das-drogas-no-brasil/ >;

7) Artigo “O fracasso das experiências internacionais de
legalização das drogas: ‘Por fora, bela viola; por dentro, pão bolorento’”. Disponível em:

<https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/fracasso-experiencias-internacio
nais-legalizacao-das/ >;

8) Material compilado na página “Temas Polêmicos”, com o

título “Criminalização X Descriminalização”, que reúne vários artigos e a gravação da

Mesa Redonda do Grupo de Discussão e Trabalho - GDT que teve como tema a análise
dos votos prolatados no Recurso Extraordinário nº 635.659. Disponível em:

<https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3626> (ANEXO
I).

Diante de todo o exposto e da necessidade de formalização de

Procedimento Administrativo específico para o acompanhamento da consulta ora realizada,
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INSTAURA-SE, nos termos dos artigos 82, inciso IV1, 852 e 104 a 1063 do Ato Conjunto
nº 01/2019 – PGJ/CGMP, o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, destinado ao

registro da Consulta nº 01/2021, concernente à pesquisa de material de apoio para

subsidiar desenvolvimento de trabalho e a contraposição a críticas ao proibicionismo,

determinando-se a adoção das seguintes providências:

I) Autue-se a presente Portaria como Portaria inaugural do
Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.22.005240-4, a ser instaurado no Sistema
PRO-MP, extraindo-se cópia da capa do procedimento para arquivamento na Rede utilizada
para armazenamento dos arquivos desta Coordenação. A capa deve ser salva em uma
subpasta a ser criada com o número e ano da consulta, seguindo o modelo “Consulta
XX(número)_XXXX(ano), dentro da pasta “CONSULTAS 2022”;

II) Inclua-se como documento anexo no Sistema PRO-MP cópia da
Consulta ora respondida;

III) Inclua-se o documento indicado no item II também na subpasta
criada para a consulta, salva na pasta “CONSULTAS 2022” da Rede utilizada para
armazenamento dos arquivos desta Coordenação;

IV) Proceda-se à inserção do(s) arquivo(s) indicados no item II,

3 Seção IV
Do Procedimento Administrativo de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil
Art. 104. O Procedimento Administrativo de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil possui natureza residual e
instrumentaliza atividades que não estejam inseridas nas demais modalidades de Procedimentos Administrativos.
Art. 105. Além dos requisitos do artigo 85, a portaria de instauração do Procedimento Administrativo de Outras Atividades não
sujeitas a Inquérito Civil declinará, sucintamente, as razões pelas quais descabe a instauração de Inquérito Civil.
Art. 106. As promoções de arquivamento do Procedimento Administrativo de Outras Atividades não sujeitas a Inquérito Civil
observarão o disposto no artigo 100 deste ato.

2 Art. 85. O procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, firmada pelo membro do Ministério Público,
contendo:
I - a delimitação do objeto;
II - o fundamento que autoriza a atuação do Ministério Público, incluindo a indicação expressa da hipótese do artigo 82 deste
ato;
III - o nome e a qualificação possível do autor da notícia ou comunicação, se for o caso;
IV - o nome e a qualificação possível do interessado, se for o caso;
V - a anotação de sigilo, nas hipóteses legais; e
VI - a data e o local da instauração.
Parágrafo único. Editada a portaria, o membro do Ministério Público responsável pela instauração deverá, desde logo,
determinar as diligências iniciais, bem como declinar os fundamentos de eventual decretação de sigilo.

1DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Art. 82. O procedimento administrativo é o instrumento destinado a:
I - acompanhar o cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta;
II - acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
III - apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis;
IV - embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil.
Parágrafo único. O procedimento administrativo não será utilizado para instrumentalizar atividade-meio dos órgãos do
Ministério Público.
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igualmente, na página do Projeto Semear destinada à divulgação das Consultas, alocada no
botão “Pronunciamentos” > “Coordenação”;

V) Após, encaminhe-se, por mensagem eletrônica, resposta à

consulente, com cópia do material levantado;

VI) Com a resposta da consulente e se não houver solicitações

complementares, promova-se o arquivamento do presente Procedimento
Administrativo, com as anotações e baixas devidas no Sistema PROMP.

Curitiba, 17 de janeiro de 2022.

Guilherme de Barros Perini
Promotor de Justiça

Coordenador do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às
Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas

Letícia Soraya Prestes Gonçalves de Paula
Assessora Jurídica

Coordenação Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às
Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas

Noeli Kühl Svoboda Bretanha
Psicóloga

Coordenação Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às
Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas
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ANEXO I4

4 Arquivos disponíveis em: <https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3626>. Acesso
em: 13 jan. 2022.
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